
 

Máquina de café expresso
super automática

Xelsis

 
Jarro e acessório p/espuma de
leite

Aço inoxidável, preto

 

HD8942/11

Várias bebidas, vários utilizadores
com jarro de leite de limpeza dupla totalmente automática

Com a máquina de café Saeco Xelsis todos os membros da família podem

desfrutar da sua especialidade de café favorita. Podem ser totalmente

personalizadas até 9 especialidades de café.

Perfeição do autêntico café italiano

Espuma de leite perfeita graças ao jarro de leite integrado

Especialidades de leite sem esperas graças a uma dupla caldeira

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Defina as bebidas segundo o seu gosto

Personalize o seu café com 6 perfis de utilizador

Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Melhoramento do creme e da textura do café

Limpeza e manutenção fáceis

Uma máquina sempre limpa graças à limpeza automática e à descalcificação

Preparação higiénica da espuma de leite graças à limpeza dupla automática

Limpeza fácil graças ao bloco de preparação amovível
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Destaques

Moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada

com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco

utiliza moinhos em cerâmica devido à sua

moagem consistente sem sobreaquecer o grão

de café para um café perfeito. A cerâmica

também assegura um desempenho de longa

duração e um funcionamento totalmente

silencioso.

Moinho ajustável em 8 níveis

Diferentes misturas de café requerem níveis

diferentes de granularidade para revelar todo o

sabor. A granularidade de moagem desta

máquina de café expresso pode ser ajustada

para 8 definições, da moagem mais fina para

um expresso encorpado, à moagem mais

grossa para um café mais suave.

6 perfis de utilizador

Esta máquina de café expresso Saeco é

fornecida com 6 perfis personalizáveis que

memorizam as suas preferências pessoais

para diferentes bebidas de café. Isto facilita

muito a preparação de uma chávena de café

perfeita feita especialmente para si, apesar de

não ser o único a utilizar a máquina.

Bloco de preparação amovível

O bloco de preparação - uma invenção da

Saeco - é o coração das nossas máquinas de

café expresso, que assegura o processo

automático. O bloco de preparação é

facilmente acessível a partir da parte frontal ou

lateral, dependendo do modelo. Este pode ser

removido sem esforço para uma limpeza fácil

através do enxaguamento em água corrente,

assegurando a máxima higiene.

Jarro com limpeza dupla automática

Esta máquina de café expresso Saeco é

fornecida com uma função de limpeza dupla

totalmente automática para o seu jarro de

leite. A limpeza dupla utiliza dois ciclos de

vapor independentes que enxaguam

rapidamente o seu jarro de leite depois da

preparação de cada bebida de café, para

bebidas sempre com leite fresco. A preparação

higiénica de espuma de leite nunca foi tão

fácil.

Limpeza automática e descalcificação

A Saeco concebeu esta máquina de café

expresso para limpar automaticamente o seu

circuito de café com água ao ligar ou ao

desligar a máquina. Isto permite um óptimo

sabor fresco com cada chávena de café. A

descalcificação regular prolonga a duração da

sua máquina de café expresso. Para além de

solicitar a descalcificação quando esta for

necessitada, esta máquina de café inicia o

processo de descalcificação automático e

guia-o com mensagens claras no ecrã quando

for necessária uma intervenção sua. A

descalcificação nunca foi tão fácil!

Dupla caldeira profissional

Com 2 sistemas de aquecimento separados

para proporcionar temperaturas ideais tanto

para o café como para a preparação de

espuma de leite, esta máquina de café

totalmente automática da Saeco assegura um

desempenho e uma velocidade profissionais.

Pode preparar todos os latte macchiatos e

cappuccinos que desejar, um após o outro e

todos com a mesma qualidade - sem esperas.

Jarro de leite integrado

Desfrute das suas especialidades de leite com

o jarro de leite com limpeza automática. Basta

verter o leite para o jarro, ligá-lo à sua

máquina e seleccionar a sua bebida de café

preferida. Quer seja um latte macchiato, um

cappuccino ou um caffè latte, a sua bebida

será servida em poucos segundos. O jarro da

sua máquina de café expresso Saeco está

convenientemente equipado com uma limpeza

automática, isto significa que dois ciclos

automáticos de enxaguamento com vapor

limpam os tubos do seu jarro depois de cada

utilização para desfrutar sempre de um sabor a

leite fresco.
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Especificações

Especificações técnicas

Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)

Número de caldeiras de água: 2 caldeiras

(vapor instantâneo)

Pressão da água na bomba: 15 bares (café

expresso perfeito)

Tipos de café compatíveis: Café moído, Café

em grão

País de origem: Fabric. em Itália, Concebida

em Itália

Bloco de preparação amovível

Alimentação: 1500 W

Voltagem: 230 V

Frequência: 50 Hz

Comprimento do cabo: 80 cm

Sustentabilidade

Modo de espera automático opcional

Café expresso perfeito

Tecnologia do expresso: Sistema adaptador

Saeco, Sistema de aroma: pré-preparação, SBS:

adaptador de creme

Assistência

2 anos de garantia mundial

Várias bebidas

Variações com leite: Adaptador do nível de

espuma, Função automática de leite integrada,

Selector da quantidade de leite, Jarro de leite

amovível

Fácil de utilizar

Limpeza e manutenção: Lavagem automática

do circuito de café, Lavagem automática do

circuito do leite, Ciclo de descalcificação

Utilização: Dispensador de café ajustável,

Desvio para café moído, Superfície de suporte

de chávenas, Acesso frontal a todas as

funções, Vapor instantâneo (2 caldeiras), Bloco

de preparação amovível, Depósito da água

amovível

Peso e dimensões

Altura máxima da chávena: 150 mm

Peso do produto: 16,1 kg

Dimensões do produto (C x P x A): 280 x 370

x 420 mm

Capacidade de grãos de café: 350 gr

Capacidade do recipiente de resíduos:

14 doses

Capacidade do jarro de leite: 0,5 l

Capacidade do depósito da água: 1,6 l
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